
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (81)كتاب البيوع  -بلوغ المرام شرح: 

 باب: إحياء الموات
 الخضير بن عبد هللا عبد الكريم :الشيخ

 
 الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 غ المرام:في كتابه بلو  -تعالى رحمه هللا-قال الحافظ ابن حجر العسقالني 
 اء المواتإحي :باب

م ن عمر ر )) ق ال: -ص لى هللا علي ه وس لم-أن النب ي  -ارضي هللا تعالى عنه -عن عروة عن عائشة 
 قال عروة: وقضى به عمر في خالفته. رواه البخاري. ((أرضًا ليست ألحٍد فهو أحق بها

من أحي ا أرض ًا ))قال:  -صلى هللا عليه وسلم- يلنباعن  -رضي هللا تعالى عنه-وعن سعيد بن زيد 
 .وقال: روي مرسالً  ،وحسنه الترمذي ،رواه الثالثة ((فهي له تةمي

عب د  :وقي ل ،عبد هللا بن عمر :وقيل ،عائشة :وقيل ،جابر :فقيل ،واختلف فيه صحابيه ،وهو كما قال
 والراجح األول. -رضي هللا تعالى عن الجميع- وهللا بن عمر 

نبيندددا محمدددد وع ددد   لددد  وصدددحب   ،هللا وسددد م وبدددارع ع ددد  عبدددد  ورسدددول وصددد    ،الحمدددد ب رب المدددالمين
 أما بمد: ،أجممين

 :-تمال  رحم  هللا-فيقول المؤلف 
 : إحياء المواتباب

روح والمدوت حقيقتد  فيمدا لد  من الموت ضد الحياة، وموت كل شيٍء وحياتد  بحسدب ، بالتخفيف  :الموات
بحيد  يسدتفاد  اد فهو ضد حيات  التدي هدي عمارتد موت الجمن، وأما وهذا موت الحيوا ،هذا حقيقة الموت ،تفارق 

تدددة أو الميتدددة والمدددوات التدددي ف حيددداة فيهدددا، وحياتهدددا تتم دددل األرض المي  منددد  كافسدددتفادة مدددن الحيدددوان الحدددي، وأمدددا 
الشددمر  إن :يقولددون وموتدد  بتوقددف نما دد ، ولددذا  ،فحياتدد  بنما دد مددوت، النبددات لدد  حيدداة ولدد  باإلفددادة منهددا، كمددا أن 

وف تح دد  الحيدداة التددي هددي بمنللددة حيدداة الحيددوان، ولددذا يمامددل  ،والظفددر تح دد  الحيدداة التددي هددي بمنللددة حيدداة النبددات
وممام دددة مدددن جهدددٍة أخدددرا، فباعتبدددار الحيددداة التدددي تشدددب  حيددداة النبدددات يجدددول قصددد  حدددال حيددداة  ،ممام دددة مدددن جهدددة

وحين ددٍذ يكددون  ،ندد  ف يجددول قصدد : إحيدداة الحيددوان لق ندداألندد  لددو كانددت حياتدد  م ددل  ؛الحيددوان، ويكددون حين ددٍذ  دداهرا  
وفا ددة ف كدالحيوان،  ، وأيضا  حياتد  كالنبداتح   الحياةلكن ت ،من حٍي فهو كميتت ألن ما أبين  ؛ألن  ميتة ؛نجسا  

  ن: إف يقالهذا الكالم أن  يجول قص  وجل   حال حياة الحيوان الذي هو في األصل م تصق ب ، فباعتبار حيات  
ن : إإذا قص  وجل  وتوقف نماؤ  مات بمد أن كدان حيدا  كحيداة الحيدوان فيكدون نجسدا ، وف يقدال ند  كجدلء الحيدوان وا 

د  كجدلء الحيدوان ويحكدم بنجاسدت : إألن  لو قيدل كدذلع لق ندا ؛وتح   الحياة المناسبة ل  ،كان حيا    ؛ند  ف يجدول قص 
؛ ألنددد  مشددداهد، نمدددو  ولددديم بميدددٍت فدددي األصدددلهدددو المقدددرر، فحياتددد  كحيددداة النبدددات، هدددذا  ،ألن حكمددد  حكدددم ميتتددد 

 ن نمو   مشاهد، فيليد م  الوقت أل مشاهد؛



والتدددي ف م دددع ألحدددٍد ع يهدددا وف اختصددداص، هدددذ  هدددي األرض األرض المدددوات هدددي التدددي ف عمدددارة فيهدددا، 
 الموات، التي ف عمارة فيها وف حياة تناسبها وف م كة فيها ألحد وف اختصاص 

 :-تمال  رحم  هللا-يقول 
 عم در "((من عمرر))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -ارضي هللا عنه-عن عروة عن عائشة "

ددر  ((مددن أعمدر أرضددا  ليسددت ألحددٍد فهددو أحددق  بهددا))وجدداء فددي بمددض الروايددات:  ،ويمكدن ضددب   بددالتخفيف مددن عم 
ددر مددن التمميددر ددر، وعم  ددر مددنوبددالتخفيف أيضددا  يضددبَ مددن عممم  [( سددورة هددود16)] }َواْس  َتْعَمَرْكْم فهيَه  ا  الممددارة ، وعممم

ددر مصدددر   ؛التخفيددفيناسددب ألن السددين والتدداء ل   ددب، ف  ددب الممددارة  ؛يمنددي   ددب عمددارتكم لهددا ألن التشددديد عم 
الهمدلة –ألن أعمدر  ، ومدن حيد  الممند ؛بضدمفها مدن حيد  الروايدةفحكدم بمضدهم  ((أعمدر)) :تممير، وأمدا روايدة

أعمدددر، تجمدددل الدددذي يممدددر األرض ويتدددول  عمدددارة مدددن  األرض غيدددر تجمدددل الدددذي عمدددر هدددذ  -نددداه همدددلة التمديدددة
التي هي الشر ية، إيش ممن  هذا الكدالم  يمندي  (من)ف يمود ع      ،التي هي في األصل (من)غير األرض 
مددن  لددو الضددمير ل ((فهددي لدد ))مددن   ددب مددن أحددٍد أن يممددر هددذ  األرض  (أعمددر)يمنددي بنفسدد ، مددن  (عمددر  )مددن 

جاء ليدد مدن الندام وسدبق إليهدا، افترضنا أن هذ  أرض ميتة بيضاء ف م ع فيها ألحد وف عمارة وف اختصاص، 
هذ  األرض، لو أن ليدا  هذا السابق لها والمتقدم إليها دون أن يسبق ألحٍد لد  يدد ع يهدا لدو أند   أعمر :وقال لممرٍ 
قيل: أعمدر، وهدذ  يسدمونها همدلة التمديدة، والفمدل  هاك  ف أحدا  يممر عم رها أو عمممرها ماشي، لكن إذا  :عمرها ق نا

من األصل متمددي، ودددف  مدن أن يتمددا لواحدد يتمددا ف ندين، إذا ق دت: ذهدب ليدد، هدل هدو م دل قولدع: أذهبدت 
 :ةع د  روايدد ((فهدي لدد ))يمنددي مدن ك  دف أحددد أن يممرهدا  ((مددن أعمدر))يخت دف، فقولنددا أو فدي الروايدة:  ،ليددا   ف

فم م دع عم ر أو عمممر ظاهر، الضمير يمود إل  هذا الذي سبق إل  هدذا المبداح المدوات، وتكدون لد ، والدالم هدذ  
فم م ع أو فم شدب  الم دع الدذي هدو افختصداص  هل هذ  الالم  "الالم ل م ع وشبه "شب  م ع    أو اختصاص

والقفدل ل بداب، هدذ   ،الجدل ل فدرم :إشدكال، لكدن إذا ق ندا الدار لليد، والفرم لليد، هدذ  الدالم م دع مدا فيهدا :إذا ق نا
ألن عندنا في هذا الباب في باب إحيداء  لقفل مخصص لهذا الباب وهو اختصاص؛فم شب  م ع، يمني أن هذا ا

عم در أو  :الموات ما يسم  بالم ع وما يسم  بافختصاص، ولكٍل منهمدا أحكامد  المترتبدة ع يد ، فهدي لد  إذا ق ندا
دددر سدددب عم رهدددا وأحياهدددا بالحدددد ق إليهدددا وهدددي مباحدددة ف عمدددارة فيهدددا ألحدددد وف م دددع وف اختصددداص تكدددون لددد  إذا عممم

ويمن  من  ،المذكور عند أهل الم م بأن يكون أحا ها بسور ف يقل عن  ال ة أذرع بحي  يمن  من الوصول إليها
 ،ألن مدا دوند  يمكدن التسد ق ع يد  ؛م دم ولد   ال دة أذرع هدذا المحددد عندد أهدل الالخروج منها، إذا أحا ها بجدار 

 دم ويمكن القفل من  من الداخل، فال يمن  الجدار األقل من  ال ة أذرع ف يمن ، فإذا وجد هذا السور فإن  عمدارة، 
يدٍب مدن بما يشداء، هدذا ندوع مدن الممدارة، لكدن لدو كاندت أقدل، لدو أحا هدا بك بمد ذلع يتصرف فيها إما بلراعة أو 

نمم، هذا ف يكفي، هذا ف يسم  عمارة، فم ل هذا يسم  اختصاص، تضرب لد   ،من  إيش  عقالرمل الذي يسمو 
مدة فإن أحياها بالممارة الممتبرة بأن لرعها أو أحا هدا بجدداٍر لتكدون مدأوا  لدواب د  أو لماشديت  أو تكدون مسدتودعا  

ف فال، فال يكفدي م دل الجددار الق بك يدٍب مدن  صدير أو مدا يسدم  بدالم نلبضا م ، إن أحا ها بالجدار المذكور وا 
 ص الشرع فيرد تفسيرها إل  المرف ألن هذ  الممارة جاءت م  قة بنصو  الرمل والب دان تخت ف؛



ألن األرض المم وكدددة ألحدددد ف يجدددول التمدددي ع يهدددا، والتمددددي ع ددد   ))م   ن عمر   ر أرض   ًا ليس   ت ألح   ٍد((
 ((ن أرض  وقدد  يددوم القيامددة مددن سددب  أراضددينومددن اقت دد  شددبرا  مدد)) ألرض المم وكددة ألحددد هددذا يسددم  غصددبا

غصدب وتمددي وظ دم،  يدب لهدا أصدحاب م دل هدذ  التدي فافعتداء ع   األراضي المم وكة الممروف أصحابها، 
التددي تدددل ع دد  أنهددا  اإل باتدداتدابهددا، وهددي أوقدداف مندرسددة قديمددة أو لهددا أرددداب ضددي موا أر هندداع أراضددي ف يمددرف 

دي ع يهدا حتد  ت بدت ألصدحابها أو يحكدم حداكم بأنهدا ليسدت لهدم فتمدود مواتدا ، فهدذا لهم، هذ  أيضا  ف يجدول التمد
شددبرا  مددن )) إيددش أقددل مددن شددبر  الددذي ف يسدد  قدددم ؛ ألن مددن اقت دد  شددبرا  مددن أرضأمددر  وشددأن  عظدديمالموضددوع 

أ  دق فدي  سد م، صدحيا الشدرعفهذا األمر في غاية األهمية ف بد أن ينتب  لد  الم ((أرض  وق  من سب  أراضين
أو فهدو أحدق بهدا، أو فهدو أحدق دون بهدا، الدنص  ((ليست ألحد فهي لد ))بهذا القيد  ((من عم ر أرضا  )) م ل هذا

أحييدت هدذ   :فهل لكل أحٍد أن يذهب إل  شيء ف يم ع ويقيم ع ي  سور ويقولوالذي ي ي  ليم في  ذكر لإلمام، 
هددذ   ،ف يحتدداج إليهددالكددن شددري ة أن ا إذن اإلمددام، نمددم الجمهددور ع دد  أندد  ف يشددتر  فددي هددذاألرض فهددي لددي  

أو في مسيل يجري مم  الماء فم دل هدذا ف يمكدن  ،األرض ف يحتاج إليها في المصالا المامة، فال تكون في وادٍ 
 دم هدذ  المدلارع خ  دت وجم ددت  ،أن يم دع، ال هدم إف إذا اسدت ني عند ، يمندي كددان هدذا المسديل يصدب فدي مددلارع

فالددذي  ،ألن هددذا المسدديل يصدب فددي هدذ  الدددور مسداكن ليسددت بحاجددة إلد  مجددرا ل سديل؛لدددور والدور ومسداكن، ا
لدو كاندت هدذ  األراضدي ك هدا مدلارع فدإن هدذا المجدرا  بخدالف مدا ود هذا الماء إل  هذ  الدور محسنيمن  من ور 

لددو حيددل بيددنهم وديندد   ألنهددم بحاجددة إلدد  المدداء، بحاجددة إلدد  هددذا المجددرا  ؛وهددذا المسدديل هددذا يحتاجدد  أهددل المددلارع
صددارت المصدد حة فيدد  بددل ولماتددت لروعهددم، فم ددل هددذا ف يم ددع، ال هددم إف إذا عدددمت منفمتدد ،  ،لتم  ددت مددلارعهم

الحي ولة دون  ودون هذ  البيوت، ع ما  بأن البناء في مجاري السيول ولدو وضدمت جميد  افحتيا دات ف شدع أند  
اإلنسان، يض  افحتيا ات التي تددور فدي بالد  وقدت الممدارة  يأتي من حي  ف يحتسبوالسيل ل  مجاري  ،ضار
ينه  عن البناء في هذ  الموا ن، ع   كل حال إذا احتيج إل  هدذ   د ذلع يؤت  من حي  ف يحتسب، ولذا م بم

األرض مص حة عامة، مرفق عام يحتاج  النام فإن  ف يجول حين دٍذ إحيداؤ  وف يم دع باإلحيداء، أمدا إذا خدال مدن 
ليسدت مدن عم در أرضدا  )) :م ع وافختصاص والممدارة ألحدد وف يحتاجد  الندام فإند  حين دٍذ ين بدق ع يد  الحددي ال

: أفمل تفضيل، وأفمل التفضيل تقتضي أن هناع شي ين فدأك ر  ((ألحٍد فهو أحق بها يشدتركان فدي أحق  بها، أحق 
، لكددن يفددوآل أحدددهما الخددر فددي هددذا الوصددف، فممندد  هددذا  أن النددام ك هددم لهددم حددق فددي هددذ  وصددف هددو الحددق 

م إلدد  مددا لددم  عألنهدا ليسددت ألحددد، فالنددام يتسدداوون فيهددا والحدق لهددم مشددا ؛األرض فيهددا، لكددن مددن سدبق إليهددا وتقددد 
وحين دٍذ يبقد  فيهدا حدق  ،فهدو أحدق بهدا مدن غيدر  ((عم در)) :ر  فدي الحددي يسبق إلي  في هذ  األرض وحق ق الشد
 ،حق ال ير عنها ق  كما سيأتي في الحدي  الذي ي ي ، ينل  كما في الحدي ، ألحد أو ف يبق   إذا عم رها فهي 

 ددم بمددد ذلددع  ،أحياهدا مدددة، لرعهددا مددة وتصدير م كددا  لدد  إذا أحياهدا اإلحيدداء الممتبددر، ويبقد  أنهددا إذا عددادت مواتددا ،
ف نمدم تمدود مدوات رأا أن  ليم مدن المصد حة أن يتداب  فدي لراعدة هدذ  البقمدة فأهم هدا وعدادت مواتدا  كمدا هدي،  وا 

متد  وجدد هدذا الوصدف وتحقدق هدذا  ا م مستمر أو م ع مم  ق بوصفتستمر حق ل  يبيمها  يمني فهي ل  م ع د
أو م دل  ،كاندت األراضدي ليسدت ع د  هدذ  الصدفةيمندي الوصف فهي ل  أو فهو أحق  بها  يمني ع قت بوصف، 

هددذا المكددان ويصددير لدد  وبمدددين يرحددل يشددوف مكددان أن يددلرع اليددوم فددي هددذا الوقددت الددذي نميشدد ، يمنددي باإلمكددان 



تم قهم الن، الن البيدت جدلء مدن الحيداة هدم الن، لدم يتم قدوا بالددنيا كد اني، يمني ما تم ق النام بالدنيا م دل تم ق
ويدن أندت  :لد يلرع في هذا المكدان إذا مدا ناسدب يشدوف مكدان  داني وف أحدد يقدول بإمكان  لكن قبل  عند النام، 

ف يستأذن إمام وف شيء، هدذا قدول الجمهدور أند  ف إذن لإلمدام فدي م دل هدذا، لكدن عندد الحنفيدة ف بدد مدن رايا  و 
قددد يتجدد  القددول بقددول  النصددوص خاليددة عددن إذن اإلمددام، لكددن :متدد  يتجدد  القددول بقددول الحنفيددة  أوف  إذن اإلمددام، 

األمدور والشدحناء، ولدو قيدل فدي م دل هدذا المنافسدة ع د  هدذ  الحنفية مت   إذا وجد م ل الظرف الدذي نميشد  مدن 
ن  ف إذن إلمام فدي م دل هدذا ف شدع أن الندام يقتت دون ع د  هدذ  األراضدي، فدال بدد مدن تنظديم فدي م دل : إالوقت

ويتمدافون فيهدا أمرهدا سدهل، لكدن إذا  ،يتسدامحون فيهداألن صار لها شأن، واألمور حينما كان الندام  ؛هذا الوقت
ة اوجدد م دل هدذ   لكددن إذا  ،اإلباحدةواألعيدان مدن تنظديم، واألصدل فدي األشدياء  لشدديدة فدي األراضدي ف بددالمشداح 

مددا يقتضددي التنظدديم ف شددع أندد  ف بددد مندد ، يمنددي مسددألة تقبيددل الحجددر مدد ال ، وش دخددل هددذ  األمددور المباحددات 
ون ع يد  مدا يضد  اإلمدام الندام يقتت دوددون إذن إمام وف شديء، لكدن إذا رأا األصل في   أن  مشروع ومستحب، 

حفاظددا  ع دد  مصددالا النددام  فاشددترا هم لإلمددام فددي م ددل هددذ   ،يددنظم النددام مغيددرهأو  الشددر  مددنحددارم ع يدد  
ولهدا شددرو   :األمدور مدن هدذ  الحي يدة، ف ألند  ت ييدر حكدم شدرعي، يمندي حينمدا يقدول الم مداء فدي صدالة الجممدة

وف يليددون ع د   ،كدل حدي  أو فدي كدل ب دد مسدجد جدام ليم منها إذن اإلمام، إذا كانت األمور ماشية عادية فدي 
الحاجددة هددذا األصددل، وف يسددتأذن اإلمددام فددي هددذا ألنهددا عبددادة، والمبددادات الخاصددة ف تحتدداج إلدد  إذن، لكددن إذا 

كدل مسدجد بدل جم دوا    ،سدتة جوامد ، وصداروصدار فدي كدل حدي  خمسدة جوامد ، وتبداه  الندام،  ،تندافم الندام
يشتر  إذن  كما هو الواق  الن، ليم كل  اإلمام في م ل هذا  ف، ل  أن يتدخل، وحين ذٍ  جم و  جام   أف يتدخل

ألن األصددل فددي مشددروعية صددالة الجممددة  ، ولددو كددان بجددوار  جددام   خددر؛مسددجد يجم دد  جددام  أراد أن يممددرأحددد 
تمد ، ولدذا الم مداء وخ بة الجممة افجتماع، وما سميت جممة إف ألن النام يجتممون فيها، أكبر قددر ممكدن يج

ذا أقيمت جممة  انية فداألول  صدحيحة وال انيدة با  دة، فدإذا وجدد م دل هدذا يحرمون إقامة جممة  انية،  يمنمون، وا 
وف يتحقق الهدف الذي من أج   شرع هذا األمر فال بد أن يتددخل اإلمدام،  ،األمر الذي يختل في  الهدف الشرعي

ونتسدابق ونتصدارع واإلمدام  ،فدي إحيداء المدوات ،تاج إذن إمام في م ل هدذاوكون  ما يح ،ما نسم  م ل هذا الكالم
، اإلمددام يددرا الدددماء تسدديل حددول مدد ال   قددل م ددل هددذا فيمددا ذكرنددا فددي تقبيددل الحجددر األسددودو يتفددرج مددا هددو صددحيا  

هم م ل هذ  يدبر أمورهم وشؤونهم  فال نفالشديد ويتركهم  إيش ممن  إمام إف لالحجر األسود والمضاردة واللحام 
ن اشترا  إذن اإلمام ليادة ع   ما شرع  هللا، واألصل أن : إألن بمض النام قد يقول وجهها؛ األمور ع   غير
فال بد من   تجوب هذ  الصحاري والقفار وتخ َ وبمدين  وتجد هذ  السيارات  ،وكل واحٍد يسبق ،األمور مباحة

تدددال أحياندددا ، حناء والب ضددداء والمنافسدددة التدددي قدددد تسدددتدعي القأمدددا إذا مشدددت األمدددور بددددون الشددد ،إذن اإلمدددام حين دددذٍ 
يمكدن، فدال  مدن أجدل أرض ا ندان اقتتدل   لقضايا أنها قتال، يمني أف يسم  في بمض ااألراضي حصل من جرا 

 بد من تدخل اإلمام في م ل هذ  الحالة 
والمسد م والكدافر، هدذا  ،بيدروالصد ير والك ،ِمن صيغ المموم تشمل الذكر واألن   (ممن)هذ   ((من عمرر))

جداء فدي بمدض األحاديد  مدا يددل ع د  التقييدد بالمسد م، وأن هدذ  األمدور المباحدة األصل فدي هدذ  الصدي ة، لكدن 
 ددم  ،عددادي األرض ب ولرسددول )): -ع يدد  الصددالة والسددالم-المتاحددة ل جميدد  إنمددا هددي ل مسدد مين، فمددن ذلددع قولدد  



وهدذا سديأتي، ممدا يددل ع د  أن  ((المسد مون شدركاء فدي  ال دة))ي : وسديأتي فدي حدد يمندي المسد مين، ((هي لكدم
 غير المس م ف يشارع المس مين، هذا إذا أتيا وأبيا ل  البقاء بشر   الشرعي 

ليسدت مممدورة، وذكرندا أند  لديم فيهدا عمدارة،  ،التدي تقددم ذكدر  أما بالنسبة ل موات ،دي  الذي ي ي في الح
فإند  حين دٍذ ، هدذا األحدد الدذي اشدتر  نفدي م كد  المسد م والكدافر المدأذون ببقا د  وليم فيهدا م دع ألحدد، ويددخل فدي

أو دخدل بدإذن  ،أو مسدتأمنا   ،مدا دام ذميدا   ،أذن ببقا   م ع، فال يجدول التمددي ع د  حقد  ولدو كدان كدافرا   ، إذايم ع
 المس مين 

 الحدي  الذي ي ي  يقول:
 "ب ه عم ر ف ي خالفت هوقض ى  :ق ال ع روة ،البخ اري  رواه" :هناع في الحددي  األول "عن سعيد بن زيد"

أحياندا  يدأتون بالموقوفدات بمدد األحاديد  المرفوعدة، يمندي مدا الدداعي لقدول عدروة: قضد  بد  عمدر فدي خالفتد  بمددد 
ليبي ندوا أن الحكدم محكدم غيدر منسددو ،   -ع يد  الصدالة والسددالم-والحجددة فدي قولد   -ع يد  الصدالة والسدالم-قولد  

 توفي واألمر ع   ذلع وقض  ب  من بمد   -الصالة والسالم ع ي -وأن النبي 
 جنة أحد المشرة المبشرة بال ،نفيلسميد بن ليد بن عمرو بن  "وعن سعيد بن زيد"

 جج  سددددددميد وسددددددمد وابددددددن عددددددوٍف و  حددددددة

 وعددددددددددددامر فهددددددددددددٍر واللديددددددددددددر الممدددددددددددددح 
 

ص لى -ع ن النب ي  -هرضي هللا عن -" بن نفيل ممروف وأبو  أيضا  مشهورهذا سميد بن ليد بن عمرو 
وجوابهدا فهدي  ،وأحيدا فمدل الشدر  ،شدر ية (مدن)يمندي  "((من أحيا أرضًا ميت ًة فه ي ل ه))قال:  -هللا عليه وسلم

 ل  
يمنددي األردمددة سددوا ابددن  ،ود والترمددذي والنسددا يحجددر: روا  ال ال ددة فمددراد  أبددو داروا  ال ال ددة، وقددال ابددن 

ن  الترمذي، وقال: روي مرسال   دن  وهدو مرسدل  يمندي اإلرسدال فيد  ظداهر،  وهو كمدا قدال، ،ماج ، وحس  كيدف يحس 
ددن مددا فيدد  انق دداعكيددف يحسددن  الترمددذي وهددو م ، والحدددي  محكددوم ع يدد  -رحمدد  هللا-الترمددذي  رسددل  نمددم قددد يحس 

  -رحم  هللا-  حسن من غير الترمذي بأن
يدها مقداف  ألهدل الم دم كنايدة وذكدر أن فدي أسدان ،شواهد الحدي يقول الحافظ في فتا الباري بمد أن ساآل 

الحدددي  الددذي عددن تضددميفها إف أنهددا يتقددوا بمضددها بددبمض فتصددل إلدد  درجددة الحسددن ل يددر ، ومددن أقددوا الشددواهد 
إف  ((أرضدا  ليسدت ألحدٍد فهدو أحدق بهدامدن عمدر ))وال داني:  ((من أحيا أرضدا  ميتدة فهدي لد ))قب  ، هذا الحدي : 

 :ن حدي  عا شدة شداهد لحددي  سدميد بدن ليدد  أوف  : إتالف، يمني هل نقولفيها نوع اخفي الحدي ين أن الصي ة 
أصل برأس ، لكدن إذا أردندا أن نددرم حددي  ف يحتاج إل  شاهد  ،في البخاري  ة ف يحتاج إل  شاهدحدي  عا ش

 ا  فددي مصددوهنددا تددأتي مسددألة فددي غايددة األهميددة سددميد بددن ليددد وذكرنددا شددواهد  نددذكر حدددي  عا شددة شدداهدا  لدد   
وجدنا لد  شداهد وشواهد  أفرادها ضميفة،  ،ومضم ف ،حدي  سميد بن ليد في  كالم ألهل الم م ننتب  لها، الحدي 

هددل نصدحا حدددي  سدميد بددن ليدد باعتبددار أن لد  شدداهد فدي الصددحيا أو نكتفددي  ،فدي الصددحيا مدن حدددي  عا شدة
 ،وبمضدها صدحيا ،ا حسدنوبمضده ،بمضدها ضدميفحسن  بممن  أن الحددي  الضدميف الدذي لد  شدواهد  :بقولنا

شداهد أو شدواهد ضدميفة،  دم وجددنا مدا  نددنا حددي  ضدميف لد هل يترق  درجة واحددة أو يترقد  درجتدين  يمندي ع
م ل ضمف  يترق   إلد  الحسدن ل يدر ، يشهد ل  من األحادي  الصحيحة  باألحادي  الضميفة التي ضمفها قريب، 



ن هدذا الضدميف يرتقدي إلد  الصدحيا  بممند  أنندا نرقيد  إ :هذا ما في  إشدكال وجددنا لد  شداهد صدحيا، هدل نقدول
يرتقي إل  الحسن ل ير  فدال نرقيد  إف درجدة واحددة  وهدذ  مسدألة ممروفدة عندد أهدل الم دم وفيهدا  :درجتين  أو نقول

-كالم األك ر ع   أن  ف يرتقي أك ر من درجة، ف اية ما يقال في حدي  سميد بن ليدد أند  حسدن ل يدر ، ومدنهم 
ألن المقصدود  ؛أند  ف مدان  مدن أن يرقد  إلد  درجتدين -فدي اختصدار ع دوم الحددي ر إلي  الحافظ ابدن ك يدر وأشا

حددي  سدميد بدن ليدد  :صدا فدي البخداري، فدال مدان  مدن أن نقدولبدل إيش  المدتن، المقصدود المدتن والمدتن صدا، 
تاجهدددا كدددل مدددن يخدددرج وهدددذ  المسدددألة يح ،ألن لددد  شددداهدا  فدددي الصدددحيا ع ددد  كدددالم مدددن يرقدددي درجتدددين ؛صدددحيا

فينتبد  لهدا، إذا درسدنا حددي  إنما قدد توجدد فدي كتدب التخدريج،  ،واإلشارة إليها خفية في كتب أهل الم ماألحادي ، 
ألندد  فددي البخدداري إذا كانددت الدراسددة لحدددي  عا شددة، لكددن افتددرض أنددع لمدداذا   ،صددحيا مددا تردنددا فيدد  :عا شددة ق نددا

بمجمدوع جلمدت بأند  وألفاظد  ي  سدميد بدن ليدد  إذا جممدت  رقد  ووجدت حدد ،تدرم الحدي  من جام  الترمذي
حسدب هدل ترقيد  إلد  الصدحيا أو يسدتمر فدإذا أضدفت إليد  مدا فدي الصدحيا  ،هذ  ال رآل يرتقي إل  الحسن ل يدر 

د، م دل ففدرآل بدين أن نددرم حددي  عا شدة أو أن نددرم حددي  سدميد بدن ليد  حسدن ل يدر التي ذكدرت لد  الشواهد 
هدو األصدل ولدو كدان دروم ألن بمض النام ي فل عن الحدي  المشدروح، الحددي  المد  بد من افنتبا  ل ؛هذا ف

يرقيد ، تدأتي لد  بمدا يرقيد ، أمدا بمدض الندام وهدو يددرم حددي  فدي ابدن ماجد  ضميفا ،  م بمد ذلدع تحشدد لد  بمدا 
فهدذا يخت دف مد    بالصدحة، ل حددي، ع د   دول يحكدم   وفي ذهن  حدي  صحيا يحكم بمجرد  ،في  كالم وكذاو 

مدن أحيدا )) :حددي قدد يدورد  -رحمد  هللا-شديخ اإلسدالم ما سار ع ي  أهل الم م في هذا الباب، نمم قد يكون م ل 
خ اإلسدالم عندد  تصددور تدام ل نصدوص، فهددو وهدو حددي  صددحيا وفيد  وفيد  لديش  ألن شددي ((ميتدة فهدي لدد أرضدا  

رحمد  -مدام ألن  يحكم ع يها بهذا التصدور ال ؛في بمض األحادي يحكم ع يها بموجب هذا التصور، ولذلع ينتقد 
لكددن هددو مددن خددالل نظرتدد   ،مسددألة فددي مسددألة شددرعية، أنددت يمددولع الدددليلحكددم ع دد  وم ددل ذلددع حينمددا ي ،-هللا

، بينمدا أندت قدد ف تجدد لد  مسدتند، -رحمد  هللا-ل شريمة والقواعد المامة والك ية يم يع الحكدم وهدو ماشدي الشام ة 
 من هذ  الحي ية جاري ع   القواعد الشرعية  وهو

  لديم بمتداب :ن يكدون شداهد لحددي  سدميد بدن ليدد  أوف  لد نمود إل  الحددي ين، هدل يصد ا حددي  عا شدة 
يخت ددف، فهددل يصدد ا أن يكددون شدداهدا   هددل الممندد  واحددد فددي حدددي  عا شددة وفددي حدددي  سددميد بددن ألندد  صددحابي 

   ((من أحيا أرضا  ميتة فهي ل ))و ((حق  بهامن عم ر أرضا  ليست ألحد فهو أ))ليد  
ي بت بال شع، لكن في الحدي  األول  ما هم من هذ  الحي ية، التممير واإلحياء كالهما ي بت الم ع هنا،

، كوندد  أحددق بهددا ف يمنددي أن  "فهدي لدد " :وفددي ال دداني ي بددت الم ددع، فددإذا ق نددا ،ي بدت األحقيددة فم م ددع، وهندداع أحددق 
فددي اسددتممال ال  ددوي لهددذا ال فددظ، كوندد   ،هددذا فددي األصددللكددن هددو أحددق بهددا،  قددة بهددا انق مددت، حقددوآل ال يددر المتم

ذا ق ناأحق بها ف يق   حقوآل الخرين من ، بممن  أنها لو عادت بوارا   ل   :مرة  انية ما صار أحق بها فتمود، وا 
اختصدداص صددار الممندد  واحددد،  هددي فم :ف تخ ددو هددذ  الددالم إمددا أن تكددون فم م ددع أو فم اختصدداص، فددإن ق نددا

ذا ق ندا إذا عادت ف يم بأحق بهدا، وليسدت لد ،محييا  لها، أما يختص بها ما دام   إن الدالم ل م دع ف تمدود أبددا ، :وا 
هددذا  :إذا ق نددا ألحقيددة المددذكورة فددي الحدددي  األولولددو عددادت بددوار لدد  أن يبيمهددا، مسددألة ا ،خددالص صددارت م كدد 

هددذا مددن يفددول بهددذ  المسددابقة لدد  هددذا الكتدداب، أو  :، ووضددمنا ع يدد  مسددابقة وق ندداالكتدداب عندددنا وضددمنا كتدداب هنددا



عشدرة  دالب، واحدد مدن ال دالب أخدذ ما دة أو فهو أحق ب ، فأجاب  ،الكتاب من يجيب ع   هذ  األس  ة فهو ل 
ين ك هددم إلدد  سددبمين، ودرجددة النجدداح مددن سددت ،وال الدد  تسددمة و مددانين ، ددة فددي الجددواب، وال دداني أخددذ تسددمينامبال

ن اشدتركوا فيد  بالجم دة إف  ، دة فهدو أحدق بد اما دة بالنجحوا، لكن من األحق ب   األول الدذي أخدذ م وهدذا الحدق وا 
حندا عنددنا كتداب اإلخدوان، إإف شدخص واحدد ف يمكدن قسدمت ، فيم كد  األحدق، انتبهدوا يدا أند  ف يتمددد، ف يحتمدل 

وك هدم  ،سابقة فهو أحدق بد ، أجداب عشدرة ع د  هدذ  المسدابقةمن أجاب ع   هذ  الم :وضمنا ع ي  مسابقة، وق نا
إف أن أحق هم ب  الدذي أخدذ الدرجدة كام دة،  ،فصار لكل واحد منهم حق متم ق بهذا الكتابتجاولوا درجة النجاح، 

لهم حق في  من خالل الصي ة   وأفيها يم ك  ألن  أخذ الدرجة الكام ة، هل ممن  هذا أنهم لهم نظر هذا الكتاب 
ن اسدتممال هدذ  الصدي ة ع د  خدالف األصدل، ويدأتي : إمن أجاب ع   المسابقة فهو أحدق بد   أو نقدول        

 [( سدورة الفرقدان42)] }َأْص َحاْب اْلَجنة ةه َيْوَمئه ٍذ َخْي رس َمْس َتَقرأا َوَأْحَس ْن َمقه ياًل  أفمل التفضيل مسدتممال  فدي غيدر أصد  
األصل في استممال هذ  الصي ة نمم، يشتركون فدي الخيدر، لكدن لصي ة  فهل أهل النار عندهم خير من خالل ا

 بيدنهم، ونقدول م دل هدذا فدي الحددي ، استممل هدذا ال فدظ فدي غيدر موضدم ، وفدي غيدر ممندا  األصد ي وف اشدتراع
انيدة، ويؤيدد  ن أفمل ليست ع   بابها فيكدون حين دٍذ م كهدا وانتهدت، فدال تمدود بدوارا  وف تمدود مواتدا  مدرة   : إفإذا ق نا
تجاريدة أخشداب وحديدد ويسبق إل  أرض  دم يسدورها ويضد  فيهدا مدواد قد يتحايل بمض النام  ((فهي ل )) :رواية

التي نميشها يوجدد م دل هدذ  في ظروفنا  : م بمد ذلع يسحب هذ  المواد ويبيمها، نقولواسمنت ويسمي  مستودع، 
ختصداص أن يضرب لد  اإلمدام مددة، يمندي فدي بداب افمن  أما قبل ما توجد م ل هذ  األمور، فال بد ،التصرفات

لرمل هذا يسم  اختصاص ولديم وض  ع يها ك بان من ا ،، يمني ما هي جدرانوض  ع   األرض عقوم ،م ال  
ف  ،إما أن تممر هذ  األرض ،وف تم يع، في م ل هذ  الصورة يضرب ل  اإلمام مدة إحياء وتحيي هدذ  األرض وا 

ن اإلمام يم ع : إهذا في اإلق اع، وأع يات اإلمام من األراضي، من أهل الم م من يقولتسحب منع، وقل م ل 
ن أع يات اإلمام إنما هي مجرد اختصاص، والم ع ف يدتم : إومنهم من يقول، م يمن األراضي ما يأن يم ي 

نمددددا فاإلمددددام ف يم ددددع يم ددددي عنددددد جمدددد  مددددن أهددددل حيدددداء، بالشددددراء أو بالهبددددة أو بدددداإلذن أو باإلإف  يفيددددد الم ددددم، وا 
ف ،يكون أحق بها، وع   هذا تضرب ل  مدة ،اختصاص   تنلع من  فإن حقق الشر  الشرعي عم ر وأحيا وا 

والمسا ل المتم قة باإلحياء ك يرة ف تنتهي من خالل المشاكل التي وجدت في المحاكم ف سيما م  وجود 
ف فاألصل أن وليست مقر، كن المس م ينظر إل  هذ  الدنيا أنها ممبر  هذا التشاحن والتنافم ع   أمور الدنيا، وا 

وهللا المسدتمان، فالمسدا ل  ،لكدن هدم يتحداي ون ب درآل ووسدا ل ،في الدنيا كأنع غريب أو عابر سبيل، هذا األصدل
هدا إلد  القضداء ،فدي هدذا البداب ك يدرة جددا   والمحداكم فيهدا مدن المشداكل الشديء الك يدر المتم قدة بهدذا، صددر  ،ومرد 

 وهللا يمينهم ويسددهم  ، ا تنظيمية لإلحياء واإلق اع هي مممول بها في المحاكملوا
أن  أخب ره -رض ي هللا تع الى عن ه-أن الصعب ب ن جثام ة  -مارضي هللا تعالى عنه-وعن ابن عباس 

 رواه البخاري. ((إال هلل ولرسوله ال حمى))قال:  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
ال ض رر )): -ص لى هللا علي ه وس لم-قال: قال رس ول هللا  -ماعالى عنهرضي هللا ت-وعن ابن عباس 

 رواه أحمد وابن ماجه. ((وال ضرار
 مثله، وهو في الموطأ مرسل. -رضي هللا عنه-وله من حديث أبي سعيد 



 :-تمال  رحم  هللا-المؤلف  يقول ،نمم
أخب ره أن  -تع الى عن ه رض ي هللا-أن الصعب بن جثامة  -مارضي هللا تعالى عنه-وعن ابن عباس "

  "رواه البخاري  ((إال هلل ولرسوله ))ال حمىقال:  -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
وقد يكون أفضل المواقد  ل رعدي بحيد  يحتجدر  ويحميد   ،ف حم  الحم  في األصل تحديد موق  مناسب

ي سددبيل هللا، وأمددا األمددالع اإلمددام لترعدد  فيدد  إبددل الصدددقة أو مواشددي بيددت المددال، أو الخيددل التددي تمددد  ل  ددلو فدد
 اإلمدام ع يهدا الخاصة فإند  ف يحمد  لهدا، وف يمند  الندام مدن أج هدا، مدن الرعدي فدي هدذ  األرض التدي يقد  نظدر

وهدو أب دغ مدن النهدي الصدريا، أب دغ ممدا لدو  ،وف هذ  نافية، والنفي هنا يراد ب  النهدي ((ال حمى إال هلل ولرسوله))
يمنددي مددن إبددل الصدددقة، المواشددي اللكويددة  "رسددول إف مددا كددان ب و ف يحمددي أحددد " :-ع يدد  الصددالة والسددالم-قددال 

والخيل التي تمد في سبيل هللا، فالنفي هنا أب غ من النهي، ومفاد  النهي فدال يجدول  ،التي تجب  من بهيمة األنمام
ما لم تكن م كا  ل  إف إذا  ،وف يجول ل  أن يمن  النام من الرعي في أي بقمٍة كانت من الموات ،ألحٍد أن يحمي

ن لكدل م دٍع حمد )) :في حدي  النممان بن بشير :كان يحميها ب ولرسول ، في الحدي  وهدذا أمدر ممتداد  ((أف وا 
 ،ك درة النبدات فيهدا يتخذوند بقمٍة هدي أنفد  مدن غيرهدا لماشديت  لقبل اإلسالم، كل م ع تق  عين  أو يق  نظر  ع   

ن لكدل م د)) :دانها، ولذا جاء في الحددي وبمد ذلع يمن  النام من قر  ن حمد  هللا محارمد  ،ٍع حمد أف وا   ((أف وا 
ذا  ،أرض ليست ل ،  م بمد ذلع يمن  من دخولهاوبمض النام يحمي  ((كالراعي يرع  حول الحم )) م قال:  وا 

ا ظ دم نسدأل بل تمدا ع د  صداحبها، وهدذ ،المواشي من يم كها   رد هذ  المواشي دخل فيها من غير قصد ألن
هللا السالمة والمافية، فال يجول ل  أن يحمي إف إذا كان الحم  ب ولرسول ، أما ألموال  الخاصة فال يجول ل  أن 

 يحمي 
 "-علي ه الص الة والس الم-أن الصعب بن جثامة أخبره أن النب ي  -مارضي هللا عنه-عن ابن عباس "

مدن الصدمب، ألن اإلخبار والتحددي  إنمدا هدو نمم   نمم الحدي  هذا من مسند ابن عبام أو من مسند الصمب 
كدذا،  -ع يد  الصدالة والسدالم-قدال لد  النبدي  أن الصدمب بدن ج امدة فمدل كدذا مد ال  أولكن أحيانا  عن ابن عبام 

 ؛ ألن  هو صاحب الخبر والقصة مسند ابن عباممن فيكون 
وهو في الجهة ال ردية النقي ، ت أن  حم   ب -ع ي  الصالة والسالم-النبي  ((هلل ولرسولهال حمى إال ))

م دة ومسداحت  تقدرب مدن  ،التي تميل إل  الجنوب من المدينة ع   بمد سبمين أو  مانين كديال  ع د  مسدافة قصدر
 دة، هدذ  محميدة إلبدل الصددقة، اكي و مرد ، ا نا عشر في  مانية في ستة من جهة، المقصود أنهدا تدنقص عدن الم

حم  النقي ، و بت عن عمدر أند  حمد ، لكدن ف يحمدون ألمدوالهم الخاصدة، يمندي  -المع ي  الصالة والس-النبي 
أحددد سدديارات الحكومددة مدد ال ، ف يجددول ألحددٍد أن يقردهددا هددذا حددق، وف م  مددا تقت دد  أرض وتجمددل مسددتودع مدد ال  ل

ف إشدكال فيد  يحمد  ألن هذ  السيارات أو هذا المتاع الما د إل  بيت المال يحتاج إل  حمايدة، فم دل هدذا  ؛يمنم 
ألن الحم  في هذ  الحالة إنما هدو لبيدت المدال،  ؛ويمن  النام من دخولها بال إشكال ،ل  ويقت   ل  من األرض

فيقدول: ف حمد  إف ب ولرسدول  فقدَ، يمندي ليسدت ألبدي ويممدل مفهومد ،  ،م  أن بمضهم يأخذ بمن وآل الحدي 
كددان أن يحمدي ولدو كددان  ،كا ندا  مدن كددان فدي أي وقدتٍ األمدر ولديم لممددر أن يحمدي ولديم لددولي  ،بكدٍر أن يحمدي

ع د  الندام م  إبدل الندام، فدال يضديق ها ترع  ل مصالا المامة، ولو كان إلبل الصدقة، نمم إلبل الصدقة يجم 



فهدددل هدددذا الحصدددر حصدددر  ((ف حمددد  إف ب ولرسدددول )) الصددددقة، أسددد وب الحددددي  أسددد وب حصدددر مدددن أجدددل إبدددل
وف أبدو بكدر وف عمدر،  ،حصر حقيقي فممنا  أن  ليم ألحٍد أن يحمي كا ندا  مدن كدان :ق نا حقيقي أو إضافي  إذا

حمد ، عمدر حمد   -رضي هللا تمال  عن الجمي -بل هذا الحكم خاص باب ورسول ، لكن أبا بكٍر حم ، وعمر 
ضدافي، وهدل هدو إلبل الصدقة، فدل ع   أن القول أو أن الحصدر فدي الحددي  حصدر إالرددة، لكن حماها لمن  

يمندي مدا كدان م كدا  ب ورسدول   ،ب ولرسدول  :قصر موصوٍف ع   صفت  أو صفة ع   موصوف  يمندي إذا ق ندا
ما يتصف بهذا هذا كل من كان عند  م   كإبل الصدقة م ال  أو الخمم من ال نيمة قصرنا ع   هذا الوصف، ف

إنمدا مدا يحمد  مدن أج د ، ولدذا حمد  أبدو  ،مديالدذي يحهدو الوصف ل  أن يحمي، وليم المقصود بد  الموصدوف 
-عمدر الندام مدن الرعدي فيهدا  بكر وحم  عمر، حم  الردذة إلبل الصدقة، لكن هل ضي ق ع   الندام  ومند  

اسدتممل  -عن رضي هللا تمال  -عمر بن الخ اب  كما جاء في الخبر الصحيا يقول  ، -رضي هللا تمال  عن 
م حددي  النممدان يمندي مفهدو  فقال ل : يا هني، اضدمم جناحدع عدن المسد مين،ي ع   الحم  هنمول   ل  يقال ل  
ن لكل م ٍع حم )) بن بشير أن الم ع ممنا  أن  ف تقدرب مدن هدذا الحمد  ألن الم دع سدوف يؤذيدع، لكدن  ((أف وا 

فددإن دعددوة  ،واتددق دعددوة المظ ددوم ،ي اضددمم جناحددع عددن المسدد مينيقددول: يددا هندد -رضددي هللا تمددال  عندد -عمددر 
ورب ال نيمدددة، يمندددي الفقدددراء والمسددداكين الدددذي  ،رب الصدددريمة -يمندددي فدددي هدددذا الحمددد –ظ دددوم مجابدددة، وأدخدددل الم

دم  ،ورب ال نيمة ،الصريمة وغض ال رف عنهم، وأدخل رب ،عندهم أشياء يسيرة خ هم يرعون، أدخ هم يداع ونممم وا 
األشياء اليسيرة الفقير الذي ما عند  ورب ال نيمة  ،ابن عوف وابن عفان، هذوف من األغنياء، يمني رب الصريمة

إف رؤوم من الماشية يسيرة هدؤفء أدخ هدم، لكدن نمدم ابدن عدوف وابدن عفدان ف تددخ هم، والسدبب  السدبب أند  إن 
وهذ  ال نيمة وين بيروح  بيجي لممر ي  ب  من بيت المال، والمشب الذي فدي هدذ  األراضدي ته ع هذ  الصريمة 

نمم ابن عدوف أو ابدن عفدان يدأوون   غير عمر من الذهب والفضة، لكن إذا ه ع المحمية أسهل ع   عمر وع 
ل  لروع ،أموالإل   ل  ضياع ،وا  وما  ب ،يأوون إل  شيٍء ما يجم هم يأتون إل  عمر ي  بون من  ما يقتاتون  ،وا 

ياع ونمم ابن عوٍف ونمم ابن عفان فإن  إن ته ع  :يميشون من ، ولذلع قال إلد  نخدٍل ولرع،  ماشيتهما يرجمانوا 
ن رب الصدريمة ورب ال نيمدة إن ته ددع ماشديتهما يدأتيني ببينددة يقدول يدا أميددر المدؤمنين أفتداركهم أنددا ف أبدا لددع،  :وا 

نهددا لددبالدهم قددات وا  ،هللا أنهددم يددرون أنددي ظ مددتهمأيددم و فالمدداء والكددس أيسددر ع ددي  مددن الددذهب والددورآل،  ع يهددا فددي وا 
 د  فدي سدبيل هللا مدا حميدت عوالذي نفسي بيد  لوف المال الذي أحمي ع ي   ،موأس موا ع يها في اإلسال ،الجاه ية

دل هددذا ع دد  أن اإلمددام لدد  أن يحمدددي إلبددل بيددت المددال، اإلبددل التددي تمددود ع دد  المسددد مين فدد النددام فددي بالدهددم،
 بالمامة، ف اإلبل التي تمود ع ي  في خاصت  

ال ض رر وال )) :-ص لى هللا علي ه وس لم- ق ال: ق ال رس ول هللا -م ارض ي هللا عنه-وعن اب ن عب اس "
 ."رواه أحمد وابن ماجه ((ضرار

ألن اإلمددام  ؛المراسدديل فددي المو ددأ ك يددرة جدددا   ، وهددو فددي المو ددأ مرسددل،ولدد  مددن حدددي  أبددي سددميد م  دد  
مالع يممل بالمراسيل، وك يرا  مدا تجدد الحددي  مدروي فدي الصدحيا مدن  ريدق مالدع موصدول، وتجدد  فدي المو دأ 

ألن المراسدديل عنددد  حجددة، وع دد  كددل حددال فالحدددي  ب رقدد  المديدددة  ؛فاإلمددام مالددع ف يكتددر  لم ددل هددذامرسددل، 
فالضدرر افبتدداء بمدا  ( ضدرر وف ضدرارف) ا فمفاد  قاعددة مدن قواعدد الشدريمةوم  هذ ،يصل إل  درجة الصحيا



ر أك ددر مددن الضددرر األول، والضددرار المجددالاة ع دد  هددذا الضددرر بددأك ر مندد ، بمددا يترتددب ع يدد  ضددر يضددر ال يددر، 
وهددذا نفددي يددراد بدد  النهددي كمددا تقدددم فددي  ((ف ضددرر)): -ع يدد  الصددالة والسددالم-لقولدد   ؛فالضددرر ف يجددول ابتددداؤ 

َها َواَل  ف يجدول وهو أب غ، فال يجول أن يصددر الضدرر مدن أحدٍد ألحدد، ،الحدي  الذي قب   }اَل ْتَض ررة َواله َدةس بهَوَل ده
هه َمْوْلودس لةْه بهوَ  وألي شدخٍص كدان،  ؛جهٍة كانت، ومن أي شخٍص كانفيمن  الضرر من أي  [( سورة البقرة422)] َلده

يمندي األب ف يضدارر األم،  ،وف المولدود لد  ،المدرأة والددة بولددها، ف تضدارر األبفدال تضدارر ف يجول الضرر، 
ر ف يضداِرر ويحتمدل بمدد الفدع أن يكدون ف  :افإذا ق ند ،ألن ال فظ مشترع بين الفاعل والمفمول ؛كما أن  ف يضارم

ر ر أيضا ، ف تضاِرر وف تضارم  فال ضرر وف ضرار  ،فهو من ال رفين ،يضارم
ألند  مخدالف ومتمددي وظدالم  ف يخت دف أحدد فدي أند    دم؛ن هذا الدذي بددأ بالضدرر ل يدر  : إقد يقول قا ل

ْث له منهدي عدن هدذا الفمدل  هدل هدو  ،ل ير ، لكن الذي يماقب هذا المضارر وهذا المتمددي }َوا هْن َع اَقْبْتْم َفَع اقهْبوْا بهمه
ْثْلَها  [( سورة النحل641)] َما ْعوقهْبْتم بههه  فمماقبة الجاني ليست بمضارة،  [( سورة الشورا 24)] }َوَجزَاء َسيرهَئٍة َسيرهَئةس مره

فإن لادت المماقبدة ع د   ،ر بقدر جنايت وف تدخل في الحدي  وف في المن ، مماقبة الجاني ف تدخل في هذا الخب
ب بقددر الجريمدة التدي فالضرر الصادر من المبتدئ حدرام، الضدرر الصدادر مدن المماقدقدر الجناية صار ضرار، 

ْثْلَها  مماقبة بالم ل صدرت من  هذ  ف يأ م فيها، لكدن إذا لاد دخدل فدي  [( سورة الشورا 24)] }َوَجزَاء َسيرهَئٍة َسيرهَئةس مره
 ضرر وف ضرار أوذي ب ، فال رار، فيحرم ع ي  المماقبة بأك ر مما الض

بهددذا هددل هددو مددن هددذا البدداب أو مددن غيددر   هددل لدد  عالقددة  ،مسددجد الضددرار : يددب عندددنا مسددجد يقددال لدد 
الباب  كيف سمي  مسجد ضرار  والضرار في الخبر الذي ممنا هدو مماقبدة الجداني بدأك ر مدن جنايتد ، وقدد يقدول 

ن : إوالضرار مماقبت  بأك ر من هدذا الضدرر، قدد يقدول قا دل ،األذا إل  ال يرالضرر إيصال  :قولونحن ن :قا ل
بقدر الجريمدة  نمدم يدا تق   يد   هل كانت المقوبة ي شيء  شخص يسرآل  ال ة دراهم فالقاعدة هذ  منتقضة، بأ

يسددتحق  الجدداني فددإذا سددرآل رددد   الضددرر افبتددداء بمددا يضددر، والضددرار المقوبددة بددأك ر ممددا :يمنددي إذا ق نددا  إخددوان
هدذ  الددراهم  لمداذا  ألنأبدا ،  ،ألن  أعظم من الجناية  ف ؛هذا ضرار :دينار أو  ال ة دراهم ق مت يد ، هل نقول

يسددرآل مددا هددو أعظددم منهددا، لكددن لددو سددرآل  ،ألن الددذي يسددرآل  ال ددة دراهددم يسددرآل مددا وراءهددا ليسددت مقصددودة لددذاتها؛
هددذا هددو الضددرار،  يددب مسددجد  :ضددرار بددال شددع، لددو ق نددا : منددا يديدد  ك تيهمددا ق ندداوق ال ددة دراهددم أو رددد  دينددار 

ف ارتبدا  لد  ش عالقت  بالحدي   يمني منصوص ع ي  في سورة التوبة  هل ل  ارتبا  لد  بالحددي  أو الضرار و 
هددفهم  تفريدق فالدذين عمدروا المسدجد مداذا كدان يضار  مضارة  وضرارا ، فهي مفاع ة بين شدي ين، ب   الفمل ضار  

المفاع دة ليسدت ع د   إذا   ،فهل هذ  المضارة حص ت من  درٍف واحدد أو مدن  درفين  مدن  درف واحددالمس مين، 
ف فاألصدددل أن المفاع دددة  ،بابهدددا فوقمدددوا فدددي تكدددون بدددين  دددرفين، وهدددؤفء حصدددل اإلضدددرار والضدددرار مدددنهم فقدددَ، وا 

 يدب لدو شدخص م دل ، -ع يد  الصدالة والسدالم-اإلضرار باألمة حي  أرادوا وقصدوا تفريق الصحابة عن النبدي 
 دم  ،أن يجتمد  فيد  المسد مين ألداء الصد وات والددروم الم ميدةويريدد بدذلع عمدر هدذا المسدجد  عدامر هدذا المسدجد

مدام المسدجد ال داني مدا فددي  مدام المسدجد هدذا وا  جداء  خدر فممدر مسدجدا  قريبدا  مند  ليسدحب هدؤفء الحضدور عند ، وا 
المسجد ال اني مسدجد ضدرار   :، هل نقول-ع ي  الصالة والسالم-كما كان في عهد   ،تمي ل ألحدهما عن الخر

عامر   أراد الضرار بمامر المسجد  وال الب والح ق عن هذا المسجد ،أراد أن يسحب المص ين عن هذا المسجد



ومددأوا ل ددالب  ،لكددن يبقدد  أندد  إذا صددار مددأوا  ل متمبدددين ،وأجددر  ع دد  هللا ،وأنفددق ع يدد  ،المسددجد عمددر المسددجد
فدإذا أراد أحدد أن يضدار هدؤفء الندام، جر  يمظم، ف سديما إذا كدان لمدامر المسدجد يدد فدي ك درة ف شع أن أ ،الم م

ويفتت هدذا الدتالحم ف شدع أن هدذا ضدرار، وهللا  ،ضرار، إذا أراد أن يفرآل هؤفء الجم في هذا األمر ف شع أن  
مددن الهدددم  -ع يدد  الصددالة والسددالم-ع دد  المسددجد الددذي فددي عهددد  لكددن مددا يحكددم ع يدد  بم ددل مددا حكددم  ،المسددتمان

ع دد  مددن  ،، األمددور المقاصددد خفيددة عددن النددام، ع دد  كددل حددال إذا وجددد م ددل هددذاومددا أشددب  ذلددع النفدداآلبحكددم الو 
، وولددي األمددر يحكددم فددي هددذا، لدد  أن عددرف  حقيقددة األمددر قبددل وقوعدد  ع يدد  أن يبددذل النصدديحة لمددن أراد أن يضددار 
   األمر ل   ،ل  أن يهدم ،ن يمن ل  أ ،يتصرف

 


